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 52/25/49 لن هیحىصه علم یطالب و فضال ًذگاویهجمع يما یاعضا با دیذاس دس هطشح ضذه دس بیايات سهبش ايمالب

تفاوت اساسی هباسصات 
سیاسی دس دايطگاه و 

 های علمیه حىصه

 ی  هجمىعه کیجىس است؛ چىو دس دايطگاه  ىیا همیجای دي دس همه. شدیگیه هباسصات دس آو هعمىاًل پا هکی است یعی جایطىس طب دايطگاه به
گاهی اص هسائل جهايی است؛ ]لزا[ هعتشض هو شی کط سوضًفیًذ، طبعًا هحیجىاو هستًذ، با هسائل سوص آضًا  ًًذ.کیطىيذ و اعتشاض هیآ

 ه دس خىد کست؛ بله، هباسصات دايطگاه، هباسصاتی است یلی خب، حشفی يیى هباسصات بىديذ؛ خیايگزاس ایحىصه و دايطگاه بً ه هثالً کًذ یگىیه
 ...آوسد ًذ، حىادثی دس ضهشها بهىجىد هیکیجاد هیدايطگاه تحّىالتی ا

  ًًذ[؛ آو گشوه هن کیه هباسصه هکگشوهی هستًذ ] کیًًذ؛ کیت يمکی دايطجىها دس هباسصات هعمىاًل ضش  ه اّواًل همهکى است یهًتها تفاوتص ا
 کیی دس یه هباسصات دايطجىکن یا ذهیگش يذیطىسهای دکطىس خىدهاو، يه دس کی خىدهاو، يه دس  ًًذ، هًتها هشگض ها يه دس دوسهکیی هیتهایفّعال
 .ى استیا ییحذود دايطجىى حشفها؛ ین و تحّىل عمىهی و ايمالب و اص ایش سژ ییش يظام و تغییی هًتهی بطىد به تغیجا
 شی سا کف کیی خىدش  ه دس خايىادهکى است یه دايطجى داسد، اکشی یثش تأثکه دايطجى يفىر و اهتذاد اجتماعی يذاسد؛ حّذا کى است یعّلتص هن ا

 .نیاو هستیلذسداو هباسصات دايطجى ها طهای هحذود.یهح کیا یًذ دس داخل خايىاده کج یذ تشویًکضی سا هثاًل فشض یچ کیا یًذ کجاد بیا

دو خصىصیت ههن 
 ی سیاسی   هباسصه

 های علمیه حىصه 

 طاّلب اغلب ای طاّلب یهمه باً یتمش  - بىد جىسىیا ماً یتحم نییبگى نیخىاهیيم - هیعلم یحىصه دس عًیی بىد؛ شیگهمه باً یتمش  اّوالً  حىصه هباسصات 
 .تیخصىص کی ىیا ضذيذ؛ شیدسگ همه باً یتمش  ضذ، واسد لن یحىصه ت،یسوحاي هباسصات   دس ولتی. ضذيذ هباسصه شیدسگ

 جضء  کیتىايذ اثش بگزاسد. یى هجمىعه دس جاهعه هیه اکای  هجمىعه کیب است اص کی لن هش  ی لن بىد. حىصه ت دّوم، اثشگزاسی حىصهیخصىص
 .ى هشدمیشد دس بکیذا هیًی حشف او اهتذاد پیی د فهیوظو  ضشعین کعًىاو ح ه بهکذ بىد یى هشجع تملیا ...ت است؛ یى هجمىعه، هشجعیا
 کیذ سفت دس یًکه فشض ک طلبه ولتی کی.. .شدکیيم ذایپ گستشش  تکحش  ىیا يبىديذ طاّلب اگش داضت؛ وجىد طاّلبی بخص   ى،یا ًاسک دس 

 تىايذ.یًذ اّها طلبه هکاس سا بکى یتىايذ ایى تا آسماو است؛ دايطجى يمیدايطجى اص صه کیفشلص با  کشدى ییغ  و تبیتبلش سا کا ضهش و آو فی سوستا
 ی واسط،  ى حلمهیطىد به ایاو داد هًتهی هکا سا تیه ديکای  ى حادثهیض، ایايگ شتیی ح ذهیى پذین، ایى ايمالب عظیه اکذ یضما تىّجه داضته باض

 ى است.یا ايمالب ای لن ب ی لن. يسبت حىصه عًی به حىصهی

های  ايمالبی هايذو حىصه
ه، عاهل ايمالبی یعلم

 هايذو يظام

 ى است. اگش یاس، حشف هى اکى یی وجىد داسد بشای ایها ضهیی است؟ ايگکىچکض یى[ چیًًذ،] اکی لن سا بخىاهًذ اص ايمالب تهی  حاال حىصه
 .ذ ايمالبی بمايذیبای لن  ن يظام اسالهی ايمالبی بمايذ، اسالهی بمايذ، حىصهیبخىاه

 ه اگش ايمالبی يمايذيذ، يظام دس خطش ايحشاف اص ايمالب لشاس خىاهذ گشفت. یهای علم ی لن ايمالبی يماَيذ، حىصه اگش حىصه 
  ههذ ايمالب و ی ايمالبی حىصه کیعًىاو  ستی بهیهی لن بایی علم ن حىصهیگىیه هکى است یاست. حشف هى ا ]ايمالب[ ی لن پطتىايه حىصه ،

 ًذ اص خىدش، حضىس و ظهىس داضته باضذ.کیطىس داسد ايشژی ايمالبی سا صادس ه ىیه همکی آتطفطايی  ىسهکعًىاو آو  به
 ض یًذگاو عض ین. عشض هى با ضما يمایًکذ احساط خطش یًًذ، باکی یصدا هی لن ايمالبیی علم ه اص حىصهکًیشد بشای ایگیی داسد ايجام هیها تالش

 ذ.یًکذ احساط خطش یشد بایگیی داسد ايجام هیصدا ذ ايمالبیذیت: اگش دى اسیطاّلب و فضال ا
  :ه کولت هست  کی –ى هن دس حىصه وجىد داسد یه اک -ًًذ کیسايی با ايمالب هخالفت هکحًا یولت صش  کیهخالفت با ايمالب هن دوجىس است

 ذ حّساط بىد.یًها بایطىد؛ سوی ایايمالب هخالفت هه[ با هبايی و هبادی اعتمادی کطىد، ]بلیحًا با ايمالب هخالفت يمیيه، صش 

 اسالم ياب، 
های با  عاهل هخالفت

 ايمالب اسالهی

  اگش چًايچه اسالم غ وى است. یذ؛ عّلت هخالفت با ها هن همیطکجمهىسی اسالهی، يظام جهايی ظالمايه سا به چالص 
ّ

اسی، اسالهی یش سیاال
 ًًذ.کیذهًذ و هخالفتی هن يمیتی هن يمیچ اهّم ین باضذ، يه، هکى اسالهی حا یچً کیوآو يذاسد، اگش  ىیاس اکاسی به که ک
  ت یت با ايمالب و ضّذ یغی ها هخالفت با آو هبايی وجىد داضته باضذ ضّذ یشدهای تبلکیها و سو شییحشفهای ها، دس جهتگ و اسهاکاگش چًايچه دس

 شده.کذا یتحّمك په کای است  اسییت با اسالم سیبا يظام اسالهی و ضّذ 
 ى باس اّولی یش جاهعه. ایطىد هذیعًی اسالم هیشد؛ یگیت جاهعه سا بشعهذه هیش یی جاهعه سا و هذ است اداسهیه سکعًی اسالهی یاسی یاسالم س

 .ًًذکيابىد خىاهًذ یى سا هیاّتفاق افتاده است؛ ا ]اص صذس اسالم[ه کاست 

 


